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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan mengenai topik financial distress telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Berikut adalah ringkasan dari peneliti sebelumnya yang 

mendukung penelitian ini : 

1. Orchid Gobenvy (2014)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, 

financial leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress yang 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.Populasi dari 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-

2011. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 90 perusahaan. 

Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisi data mengunakan metode regresi logistik. Variabel independen yang 

digunakan yaitu profitabilitas, financial leverage, dan ukuran perusahaan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan financial leverage 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan profitabilitas dan financial leverage. 
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2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama mengunakan regresi logistik. 

3. Teknik pemilihan sampel pada penelitian terdahulu dengan sekarang 

sama-sama menggunakan purposive sampling 

Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan subyek penenelitian perusahaan whole dan retail 

yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran perusahaan, sedangkan 

penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

 

2. Mesisti Utami (2015)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh aktivitas, 

leverage, dan pertumbuhan perusahaan dalam memprediksi financial distress 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah 

sampel pada penelitian ini sebanyak 77 perusahaan. 

Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi logistik. Variabel yang digunakan yaitu 

aktivas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) aktivitas yang diukur dengan inventory turnover tidak 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress; (2) leverage yang 

diukur dengan debt ratio mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam 



13 
 

 
 

memprediksi financial distress; dan (3) pertumbuhan perusahaan yang diukur 

dengan sales growth mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dalam 

memprediksi  financial distress. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan aktivitas, leverage, pertumbuhan perusahaan. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan regresi logistik. 

3. Teknik pemilihan sampel pada penelitian terdahulu dengan sekarang 

sama-sama menggunakan purposive sampling 

Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan subyek penenelitian perusahaan whole dan retail 

yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Variabel profitabilitas dan likuiditas tidak digunakan dalam penelitian 

terdahulu tetapi digunakan dalam penelitian sekarang. 

 

3. Oriana Andre dan Salma Taqwa (2014)  

Penelitian ini bertujuan  untuk melihat pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

dan leverage dalam memprediksi financial distress. Subyek penelitian ini adalah 

perusahaan aneka industri. Sampel pada penelitian ini sebanyak 46 perusahaan. 
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Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil dari penelitian ini yaitu 

profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh signifikan dalam memprediksi 

financial distress sedangkan pada likuiditas tidak berpengaruh dalam 

memprediksi financial distress suatu perusahaan. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan profitabilitas, likuiditas, dan leverage. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan regresi logistik. 

3. Teknik pemilihan sampel pada penelitian terdahulu dengan sekarang sama-

sama menggunakan purposive sampling 

Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan aneka industri yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan subyek penenelitian perusahaan whole 

dan retail yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Variabel rasio aktivitas dan sales growth tidak digunakan pada penelitian 

terdahulu tetapi digunakan dalam penelitian sekarang. 

 

4. Atika, Darminto dan Siti Ragil Handayani (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa rasio 

keuangan yang terdiri dari lima rasio yaitu current ratio, profit margin, debt ratio, 
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current liabilities to total asset, sales growth dan inventory turn over dalam 

memprediksi kondisi financial distress. Pada penelitian ini variabel independen 

adalah Current Ratio (Rasio likuiditas), Profit margin (Rasio profitabilitas) , Debt 

Ratio (Rasio leverage) ,Current Liabilites to Total Asset (Rasio likuiditas), Sales 

Growth, Inventory turn over (Rasio aktivitas). Subyek penelitian ini menggunakan 

perusahaan tekstil dan garmen sebanyak 14 perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel menggunakanpurposive sampling. Teknik 

analisis data menggunakan logistic regression. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa rasio keuangan yang mempunyai pengaruh untuk 

memprediksi kondisi  financial distress adalah Current ratio berpengaruh secara 

negative terhadap financial distress dengan nilai beta -8.939. Debt ratio 

berpengaruh secara positif terhadap financial distress dengan nilai beta 5.305, 

sedangkan current ratio berpengaruh secara negative terhadap financial distress 

dengan nilai beta -8.389.  

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan likuiditas, leverage,aktivitas, dan sales growth. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan regresi logistik. 

3. Teknik pemilihan sampel pada penelitian terdahulu dengan sekarang 

sama-sama menggunakan purposive sampling 
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Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan tekstil dan garmen yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan subyek penenelitian perusahaan whole 

dan retail yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

 

5. Ni Luh Made Ayu Widhiari dan Ni K. Aryani Merkusiwati (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh rasio 

likuiditas, leverage, operating capacity, dan sales growth terhadap financial 

distress. Subyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 152 perusahaan. 

Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil dari penelitian ini yaitu 

menunjukan bahwa rasio likuiditas, operating capacity dan sales growth 

signifikan terhadap financial distress, Sedangkan rasio leverage tidak mampu 

mempengaruhi kemungkinan  financial distress. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan likuiditas, leverage, dan sales growth. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan regresi logistik. 

3. Teknik pemilihan sampel pada penelitian terdahulu dengan sekarang 

sama-sama menggunakan purposive sampling 
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Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan subyek penenelitian perusahaan whole dan retail 

yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel operating capacity sedangkan 

penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

3. Variabel profitabilitas dan rasio aktivitas tidak digunakan pada penelitian 

terdahulu tetapi digunakan pada penelitian sekarang. 

 

6. Dessy Karinasari  (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap financial distress pada 

layanan transportasi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Subyek dalam 

penelitian ini menggunakan perusahaan jasa transpotasi dan ada 29 perusahaan. 

Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data menggunakan regresi logistik. Hasilnya menunjukkan bahwa 

profitabilitas, leverage dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress. Selain itu, rasio pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress.  

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan likuiditas, leverage, dan sales growth. 
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2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan regresi logistik. 

3. Teknik pemilihan sampel pada penelitian terdahulu dengan sekarang 

sama-sama menggunakan purposive sampling 

Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan transpotasi yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan subyek penenelitian perusahaan whole dan retail 

yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Variabel rasio aktivitas tidak digunakan pada penelitian terdahulu tetapi 

digunakan pada penelitian sekarang. 

 

7. Mohd Norfian Alifiah, Norhana Salamudin dan Ismail Ahmad (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi financial distress perusahaan 

di sektor produk konsumen yang ada di negara Malaysia. Teknik analisis data 

menggunakan analisis logit. Subyek penelitian ini adalah perusahaan terdaftar 

sebagai financial distress oleh Bursa Malaysia di bawah persyaratan PN4, PN17 

dan Diubah PN17.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rasio yang paling berguna 

untuk prediksi perusahaan kesulitan keuangan di sektor produk konsumen di 

Malaysia adalah rasio utang, rasio total turnover aset dan rasio modal kerja. 

Temuan dari validasi internal penelitian ini menunjukkan bahwa model prediksi 

yang disediakan kesempatan lebih dari 50% bahwa model tersebut akurat selama 
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lima tahun sebelum distress. Selanjutnya, temuan dari validasi eksternal dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa model mungkin bisa digunakan di luar jangka 

waktu estimasi karena akurasi persentase keseluruhan lebih tinggi dari 50% 

selama lima tahun sebelum distress. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan  financial distress dan variabel 

independen menggunakan profitabilitas, leverage, aktivitas dan likuiditas. 

Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan terdaftar sebagai financial 

distress oleh Bursa Malaysia di bawah persyaratan PN4, PN17 dan Diubah 

PN17 masing-masing dari 15 Februari 2001 sampai 31 Desember 2010, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan subyek penenelitian 

perusahaan whole dan retail yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2017. 

2. Penelitian terdahulu  menggunakan sumber data yang diperoleh dari Bursa 

Efek Malaysia sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

sumber data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 

 

8. Shrabanti Pal (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menetukan perusahaan baja yang sehat dan 

lemah secara financial di India dan juga menilai kondisi industri secara 

keseluruhan. Populasi dalam penelitian ini adalah sepuluh perusahaan baja India 

yang pangsa pasar lebih dari 77 persen pada 2009-2010. Teknik pengambilan data 
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penelitian yaitu data sekunder seperti basis data CMIE, neraca yang telah diaudit 

dan laba rugi, laporan tahunan masing-masing perusahaan, survei ekonomi dan 

survei tahunan Industries. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa profitabilitas dan efisiensi rasio 

yang paling penting untuk membuat klasifikasi. Studi ini menunjukkan bahwa 

sebuah perusahaan baja di India dapat menjadi sehat secara finansial jika 

menerapkan sistem manajemen debitur yang baik serta kebijakan investasi yang 

tepat. manajemen debitur baik memfasilitasi koleksi cepat iuran dari debitur dan 

kebijakan investasi yang tepat membantu untuk menginvestasikan kembali sama 

dalam proyek-proyek yang menguntungkan untuk mendapatkan kembali tampan 

atas investasi. Di sisi lain, aset tetap harus digunakan oleh perusahaan dengan cara 

yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Dengan demikian, manajemen aset 

tetap yang tepat diperlukan untuk dimasukkan oleh perusahaan baja India untuk 

meningkatkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap dengan cara yang 

sesuai. Hasil empiris dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan 

efisiensi operasional rasio membantu dalam memprediksi kesehatan keuangan 

keseluruhan dari perusahaan yang diteliti tersebut. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan profitabilitas, aktivitas danlikuiditas. 

Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan baja India yang pangsa 

pasar lebih dari 77 persen pada 2009-2010, sedangkan penelitian sekarang 
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menggunakan subyek penenelitian perusahaan whole dan retail yang 

terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang di India 

sedangkan penelitian sekarang  menggunakan data yang diperoleh dari 

BEI. 

 

9. Ni Wayan Krisnayanti Arwinda Putri dan Ni Kt. Lely A. Merkusiwati 

(2014) 

Penelitian ini bertujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

mekanisme corporate governance, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan 

pada kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Sampel pada penelitian ini sebanyak 27 

perusahaan. 

Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada 

financial distress. Sedangkan mekanisme corporate governance, likuiditas dan 

leverage tidak memiliki pengaruh signifikan pada financial distress. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan likuiditas dan leverage 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan regresi logistik. 
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3. Teknik pemilihan sampel pada penelitian terdahulu dengan sekarang 

sama-sama menggunakan purposive sampling 

Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan subyek penenelitian perusahaan whole dan retail 

yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel mekanisme corporate 

governance  dan ukuran perusahaan sedangkan penelitian sekarang tidak 

menggunakan variabel tersebut. 

3. Variabel profitabilitas,  rasio aktivitas dan sales growth tidak digunakan 

pada penelitian terdahulu tetapi digunakan pada penelitian sekarang. 

 

10. Tio Noviandri (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio 

(likuiditas), debt to equity ratio (leverage), operating profit margin, dan total 

asset turnover (aktivitas) terhadap financial distress. Subyek penelitian ini 

menggunakan perusahaan sektor perdagangan dan ada 17 sampel perusahaan. 

Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data 

menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

berpengaruhcurrent ratio (likuiditas), debt to equity ratio (leverage), operating 

profit margin, dan total asset turnover (aktivitas) signifikan terhadap financial 

distress. 
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Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan likuiditas, leverage,dan aktivitas. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan regresi logistik. 

3. Teknik pemilihan sampel pada penelitian terdahulu dengan sekarang 

sama-sama menggunakan purposive sampling 

4. Subyek penelitian terdahulu sama dengan penelitian sekarang yaitu sama-

sama menggunakan perusahaan sektor perdagangan. 

Perbedaan : 

1. Subyek penelitian terdahulu menggunakan periode 2008-2012 sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan periode 2013-2017. 

2. Variabel sales growth tidak digunakan pada penelitian terdahulu tetapi 

digunakan pada penelitian sekarang. 

 

11. Rahmy (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, 

financial leverage, sales growth dan aktivitas terhadap financial distress yang 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Subyek 

penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2009-2012.  Sampel sebanyak 66 perusahaan. 

 Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

analisis data menggunakan regresi logistik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sedangkan 

financial leverage, sales growth dan aktivitas tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen menggunakan financial distress dan variabel 

independen menggunakan profitabilitas, financial leverage, sales growth 

dan aktivitas. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan regresi logistik. 

3. Teknik pemilihan sampel pada penelitian terdahulu dengan sekarang 

sama-sama menggunakan purposive sampling 

Perbedaan: 

1. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan subyek penenelitian perusahaan whole dan retail 

yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Variabel likuiditas dan rasio aktivitas tidak digunakan dalam penelitian 

terdahulu tetapi digunakan pada penelitian sekarang. 
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Berdasarkan penjelasan sejumlah penelitian terdahulu di atas, maka 

disusun matriks sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

 

Variabel Dependen : Financial Distress 

No Nama 

Peneliti 

Variabel Independen 

Profit Likuiditas Leverage Akt SG OP UK MCG 

1. Govenby 

(2014) 

S  S    TS  

2. Utami (2015)   S TS S    

3. Andre dan 

Taqwa 

(2014) 

S TS S      

4. Atika et al 

(2013) 

TS S S TS TS    

5. Widhiari dan 

Merkusiwati 

(2015) 

 S TS  TS S   

6. Karinasari 

(2016) 

S S S  TS    

7. Alfiah et al 

(2013) 

TS S S S     

8. Pal (2013) S TS TS S     

9. Putri dan 

Merkusiwati 

(2014) 

 TS TS    S TS 

10. Noviandri 

(2014) 

 S S S     

11. Rahmy 

(2015) 

S  TS TS TS    

Keterangan :  

S = Signifikan     

TS = Tidak Signifikan 

Profit = Profitabilitas 

Akt = Aktivitas 

SG = Sales Growth    

OP = Operating Capacity   

UK = Ukuran Perusahaa

MCG =Mekanime Corporate Governance 

 

Variabel dalam penelitian ini menggunakan profitabilitas, likuiditas, 

leverage, aktivitas, sales growth. Alasan peneliti menggunakan variabel tersebiut 
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karena adanya research gap dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian antara 

peneliti terdahulu. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

Literatur terkait yang mendukung dan menjadi dasar untuk mencapai 

tujuan penelitian ini. Berikut ini menjelaskan teori yang terkait dengan studi 

tentang financial distress. 

 

2.2.1 Teori Sinyal ( Signalling Theory) 

Signalling Theory atau teori sinyal pertama kali dikembangkan oleh Ross, 

(1977), menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih 

baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi 

tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Teori 

sinyal membahas mengenai alasan perusahaan untuk memberikan informasi 

kepada pihak eksternal perusahaan, salah satunya investor.  Menurut Jogiyanto  

(2010:392),  informasi  yang  dipublikasikan  sebagai suatu  pengumuman  akan  

memberikan  sinyal bagi  investor  dalam  pengambilan keputusan  investasi.  Jika  

pengumuman  tersebut  mengandung  nilai  positif,  maka diharapkan  pasar  akan 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Teori sinyal 

adalah teori yang mengungkapkan bahwa  perusahaan memberikan sinyal kepada  

pemakai  laporan  keuangan,  baik  berupa  sinyal positif (good news) maupun 

sinyal negatif (bad  news). 
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Brigham dan Houston (2011:186) menyatakan bahwa sinyal merupakan 

suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan 

oleh manajemen untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Teori sinyal adalah teori 

yang melandasi pengungkapan sukarela sebagaimana manajemen berusaha untuk 

mengungkapan informasi khusus yang menurut pertimbangan sangat diamati oleh 

investor dan pemegang saham jika informasi tersebut merupakan berita baik.  

Hal positif  dalam signalling  theory dimana perusahaan yang memberikan 

informasi yang bagus akan  membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak 

memiliki “berita bagus” dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan 

mereka. Sinyal tentang kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang 

kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus, tidak akan dipercaya oleh pasar. 

Teori sinyal atau signalling theory dalam topik financial distress 

menjelaskan bahwa jika kondisi keuangan dan prospek perusahaan baik, manajer 

memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi liberal. Sebaliknya, jika 

perusahaan dalam kondisi financial distress dan mempunyai prospek yang buruk, 

manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif 

(Hendrianto, 2012:63). 

 

2.2.2 Pengertian Financial Distress 

Financial Distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Platt dan Platt 2002). 
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Utami (2015), menyatakan bahwa istilah kesulitan keuangan (financial distress) 

digunakan untuk mencerminkan adanya permasalahan likuiditas yang tidak dapat 

dijawab atau diatasi tanpa harus melakukan perubahan skala operasi atau 

restrukturisasi perusahaan. Financial distress dapat digambarkan dari dua titik 

ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan 

keuangan jangka pendek biasanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berkembang 

menjadi parah. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari analisis aliran kas, 

analisis strategi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan (Mamduh, 

2007:278).  

Rayenda (2007), menyatakan bahwa financial distress terjadi karena 

perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan 

perusahaannya yang bermula dari kegagalan dalam mempromosikan produk yang 

dibuatnya yang menyebabkan turunnya penjualan sehingga dengan pendapatan 

yang menurun dari sedikitnya penjualan memungkinkan perusahaan mengalami 

kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan.  Kerugian 

yang terjadi akan mengakibatkan defisiensi modal dikarenakan penurunan nilai 

saldo laba yang terpakai untuk melakukan pembayaran dividen, sehingga total 

ekuitas secara keseluruhan pun akan mengalami defisiensi. Jika hal ini terus 

terjadi, maka mungkin terjadi total kewajiban perusahaan akan melebihi total aset  

yang dimilikinya. Kondisi seperti ini mengasosiasikan suatu perusahaan sedang 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress) yang pada akhirnya jika 

perusahaan tidak mampu keluar dari kondisi tersebut, maka perusahaan tersebut 

akan mengalami kepailitan. Tidak ada pengertian yang baku mengenai apa itu 
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financial distress, begitupun juga pada peneliti-peneliti terdahulu yang berbeda-

beda dalam mengartikan financial  distress, namun sebenarnya inti dari pengertian 

financial distress adalah menyangkut kondisi perusahaan yang sedang mengalami 

kesulitan keuangan. Meskipun ada perbedaan, perbedaan ini tergantung pada  cara 

pengukurannya  (Wardhani, 2006). Elloumi dan Gueyie (2001),  mengkategorikan  

suatu  perusahaan  sedang mengalami financial distress jika perusahaan tersebut 

selama dua tahun berturut-turut  mempunyai  laba  bersih  negatif. Noviandri 

(2014) mendefinisikan bahwa perusahaan yang financial distress memiliki 

interest coverage ratio (rasio laba usaha terhadap biaya bunga) kurang dari 1 

(satu) dan perusahaan pasangannya adalah perusahaan yang memiliki interest 

coverage ratio lebih dari 1 (satu) untuk perusahaan yang tidak mengalami 

financial distress (Noviandri, 2014). Menurut Novadea (2015) sebuah  perusahaan  

memiliki pertumbuhan yang baik di masa yang akan datang apabila memiliki  

Earning Per Share (EPS) positif  secara terus menerus pada  setiap  periodenya. 

Sebaliknya, EPS yang negatif dalam beberapa periode menggambarkan prospek 

earning dan pertumbuhan perusahaan yang tidak  baik, sehingga hal tersebut 

kurang menarik bagi para investor. Dalam kondisi seperti itu perusahaan akan 

sulit untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan dikarenakan pendapatannya 

yang negatif, sehingga dapat meningkatkan perusahaan mengalami kondisi 

financial distress.  
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2.2.3 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, 

kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap 

2015:304). Menurut Mamduh (2007:83), profitabilitas merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas merupakan tingkat 

keberhasilan atau kegagalan perusahaan selama jangka waktu tertentu (Andre dan 

Taqwa, 2014). Profitabilitas dapat diukur menggunakan proksi sebagai berikut: 

1. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan pengembalian atas aset yang 

digunakan untuk mengahsilkan pendapatan bersih perusahaan (Gobenvy, 2014). 

Menurut Kasmir (2014:201), ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Berikut rumus yang digunakan 

untuk menghitung Return On Asset (ROA). 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑅𝑂𝐴) =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aset
 

2. Return On Equity (ROE) 

Menurut  Kasmir  (2014:204), Return  on  Equity ( ROE) adalah  rasio  

untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Return on Equity 

(ROE) merupakan rasio bersih terhadap ekuitas biasa mengukur tingkat 

pengembalian atas investasi pemegang saham biasa Brigham dan Houston 

(2010:149). Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Return  on  Equity 

(ROE). 
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛  𝑜𝑛  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (𝑅𝑂𝐸) =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Ekuitas
 

3. Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Kasmir (2012:200), margin laba bersih merupakan ukuran 

keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini sangat penting bagi manajer operasi 

karena mencerminkan strategi penetapan harga penjualan yang diterapkan 

perusahaan dan kemampuannya untuk mengendalikan beban usaha. Net Profit 

Margin (NPM) adalah menujukan berapa besar pendapatan persentase pendapatan 

bersih yang di peroleh dari setiap penjualan (Harahap 2015:304). Semakin besar 

Net Profit Margin berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam 

mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya (Weston dan 

Copeland,1998). Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Net Profit 

Margin (NPM). 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 (𝑁𝑃𝑀) =
Pendapatan Bersih

Penjualan
 

4. Gross Profit Margin 

Menurut  Sawir,  (2009:18),  gross  profit  margin merupakan  rasio  yang 

mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, 

mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. 

Menurut Syamsuddin (2009:61), gross profit margin merupakan persentase laba  

kotor dibandingkan dengan sales.Berikut rumus yang digunakan untuk 

menghitung  gross  profit  margin. 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡  𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
Laba Kotor

Penjualan
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2.2.4 Pengertian Likuiditas 

Likuiditas yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek (Kasmir 2008:110). Menurut Wild 

(2010:45), likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek 

perusahaan. Liquidity Ratio (Rasio Likuiditas) digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini 

membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek 

(atau lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ketidakmampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya merupakan suatu masalah 

likuiditas yang ekstrem, masalah ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan 

asset lainnya yang dipaksakan dan bahkan mengarah pada kesulitan insolvabilitas 

dan kebangkrutan (John 2010:241). Likuiditas diukur menggunakan proksi 

sebagai berikut. 

1. Current Ratio (CR) 

Current Ratio atau Rasio Lancar merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan  perusahaan  membayar  kewajiban  jangka  pendek  atau  utang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir 2014:134). 

Menurut (Lukman 2004:44) dalam (Andre dan Salma 2014), tidak ada ketentuan 

mutlak tentang berapa tingkat current ratio yang dianggap baik atau yang harus 

dipertahankan oleh suatu perusahaan karena biasanya tergantung dari jenis usaha 

yang dijalankan perusahaan. Akan tetapi tingkat current ratio sebesar dua sudah 
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dianggap baik. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Current Ratio 

(CR). 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐶𝑅) =
Aset Lancar

Hutang Lancar
 

2. Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio (QR) Rasio ini merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar 

tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif 

lebih lama untuk diuangkan dibanding asset lain.Quick asset ini terdiri dari   

piutang dan surat-surat berharga yang dapat direlisir menjadi uang dalam waktu 

relatif pendek. Menurut Harahap (2015:302) Quick Ratio (QR) yaitu menujukan 

kemampuan aset lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Berikut 

rumus yang digunakan untuk menghitung Quick Ratio (QR). 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝑄𝑅) =
Aset Lancar − Persediaan

Hutang Lancar
 

3. Cash  Ratio (Rasio Kas) 

Rasio  kas  atau  (cash  ratio)  merupakan  alat  yang  digunakan untuk  

mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. 

Ketersediaan uang kas dapat  ditunjukkan  dari  tersedianya  dana  kas  atau  setara  

dengan  kas  seperti rekening  giro  atau  tabungan  di  bank  (yang  dapat  ditarik  

setiap  saat) (Kasmir 2012:138). Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung  

Cash  Ratio (Rasio Kas). 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑎𝑠) =
Kas + Bank

Hutang Lancar
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2.2.5 Pengertian Leverage 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana 

aset perusahaan dibiayai dengan utang, dengan kata lain sejauhmana kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir 2012:151). 

Pembiayaan dengan utang menimbulkan beban yang bersifat tetap. Menurut 

(Brealey & Marcus, 2008:75) leverage mengukur seberapa besar hutang yang 

ditanggung perusahaan. Syafri (2008:303), menyatakan bahwa Rasio 

solvabilitas/leverage adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka panjangnya/ kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan di likuidasi. Leverage diukur menggunakan proksi sebagai berikut. 

1. Debt To Equity (DER) 

Debt To Equity Ratio (DER) menurut Kasmir (2012 : 158) merupakan 

rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio DER 

menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui 

hutang dan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya. DER adalah rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang 

(leverage) terhadap total  shareholder’ equity yang dimiliki oleh perusahaan 

(Ang, 1997). Shareholder’s equity atau modal sendiri merupakan modal yang 

berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu 

yang tidak tertentu lamanya (Riyanto, 2001). Berikut rumus yang digunakan 

untuk menghitung Debt To Equity (DER). 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑇𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦(𝐷𝐸𝑅) =
Total Hutang

Total Ekuitas
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2. Debt To Asset (DAR) 

Debt To Asset Ratio(DAR) merupakan perbandingan antara utang lancar 

dengan utang jangka panjang dan jumlah seluruh aset perusahaan yang diketahui. 

Menurut Harahap (2015:304) Debt To Asset (DAR) rasio yang menujukan 

seberapa sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aset lebih besar rasionya lebih 

aman (solvable). kata lain, seberapa aset perusahaan dibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Berikut 

rumus yang digunakan untuk menghitung Debt To Asset (DAR). 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑇𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝐷𝐴𝑅) =
Total Hutang

Total Aset
 

3. Time Interest Earned Ratio (TIE) 

Time Interest Earned Ratio (TIE) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan laba sebelum bunga 

pajak. Secara implisit rasio ini menghitung besaran laba sebelum bunga dan pajak 

yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga (Mamduh 2012:80). Berikut 

rumus yang digunakan untuk menghitung Time Interest Earned Ratio (TIE). 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝑇𝐼𝐸) =
EBIT

Beban Bunga
 

4. Fix Charge Coverage 

Fix Charge Coverage merupakan rasio yang menghitung kemampuan 

perusahaan dalam membayar beban tetap total, termasuk biaya sewa (Mamduh 

2012:80). Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Fix Charge 

Coverage. 

𝐹𝑖𝑥 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
(EBIT) + Beban Sewa

Beban Bunga + Beban Sewa
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2.2.6 Pengertian Aktivitas 

Menurut Harahap (2015:308), rasio aktivitas menggambarkan aktivitas 

yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan 

penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Rasio ini dinyatakan sebagai 

perbandingan penjualan dengan berbagai elemen aset. Elemen aset sebagai 

pengguna dana seharusnya bisa dikendalikan agar bisa dimanfaatkan secara 

optimal. Menurut Kasmir (2012:172), aktivitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan aset (sumber daya) yang dimilikinya secara 

efektif. Menurut Fahmi (2013:132), menyatakan rasio aktivitas adalah rasio yang 

menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya 

yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan 

aktivitas ini dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil 

yang maksimal. Aktivitas dapat diukur menggunakan proksi sebagai berikut. 

1. Total Asset TurnOver (TATO) 

Total Asset Turnover (TATO) adalah tingkat efisiensi penggunaan 

keseluruhan aset perusahaan didalam menghasilkan  volume  penjualan  tertentu 

(Syamsuddin 2011:62). Sedangkan, menurut J.P.  Sitanggang  (2014:27), Total 

Asset Turnover (TATO) yaitu rasio yang mengukur bagaimana seluruh aktiva yang 

dimiliki perusahaan dioperasionalkan dalam mendukung penjualan perusahaan. 

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Total Asset Turnover (TATO). 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 (𝑇𝐴𝑇𝑂) =
Penjualan

Total Aset
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2. Inventory TurnOver(ITO) 

Inventory TurnOver (ITO) menurut Syamsuddin (2007) dalam Atika 

(2013:5), adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola 

persediaan, artinya berapa kali persediaan yang ada akan diubah menjadi 

penjualan (dalam bentuk produk jadi). Sedangkan, menurut Munawir (2007:77) 

Inventory TurnOver (ITO) adalah merupakan ratio atau jumlah harga pokok 

barang yang dijual dengan nilai rata – rata persediaan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Berikut rumus yang digunakan menghitung Inventory 

TurnOver(ITO). 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑂𝑣𝑒𝑟(𝐼𝑇𝑂) =
Harga Pokok Penjualan

Rata − rata Persediaan
 

3. Working capital turn over (WCT) 

Working capital turn over (WCT) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam 

satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja 

yang diinginkan (Kasmir 2012:190). Berikut rumus yang digunakan menghitung 

Working capital turn over (WCT). 

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟 (𝑊𝐶𝑇) =
Penjualan Bersih

Modal Kerja
 

4. Receivable  Turnover (Perputaran  Piutang ) 

Perputaran Piutang(Receivable Turnover) merupakan rasio yang  

digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode  

atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam  satu periode 
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(Kasmir 2012:175). Berikut rumus yang digunakan menghitung Receivable  

Turnover (Perputaran  Piutang ). 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 (Perputaran  Piutang ). =
Penjualan Kredit

Piutang
 

5. Fixed Assets Turnover (Perputaran Aset Tetap) 

Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turnover) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yangditanamkan dalam  aktiva  tetap  

berputar dalam  satu  periode.  Atau  dengan  kata  lain,  untuk  mengukur  apakah  

perusahaan sudah menggunakan  kapasitas aset tetap sepenuhnya  atau belum. 

Untuk mencari rasio ini, caranya adalah membandingkan antara penjualan bersih 

dengan total aset tetap dalam suatu periode (Kasmir 2012:184). Berikut rumus 

yang digunakan menghitung  Fixed Assets Turnover (Perputaran Aset Tetap). 

 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 (Perputaran Aset Tetap) =
Penjualan

Total Aset Tetap
 

2.2.7 Pengertian Sales Growth 

Sales Growth (Pertumbuhan Penjualan) merupakan kemampuan 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan 

perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir,2012:107). Sedangkan Menurut 

Harahap (2015:309) rasio ini menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-pos 

perusahaan dari tahun ke tahun. (Pattinasarany 2010) dalam (Widhiari dan 

Merkusiawati, 2015) menjelaskan bahwa sales growth mencerminkan penerapan 

keberhasilan investasi perusahaan pada periode yang lalu dan dapat dijadikan 

sebagai prediksi untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan menjelaskan 

bahwa rasio sales growth digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan 
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penjualan pada suatu periode. Sales Growth (Pertumbuhan Penjualan) dapat 

diukur menggunakan proksi sebagai berikut. 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
Penjualan Tahun Ini − Penjualan Tahun Lalu

Penjualan Tahun Lalu
 

 

2.2.8 Pengaruh  Profitabilitas Terhadap Financial Distress 

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam  

menghasilkan laba. Menurut Wahyu (2009) dalam (Andre dan Taqwa 2014), 

profitabilitas merupakan tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan selama 

jangka waktu tertentu. Profitabilitas sangat penting bagi perusahaan, karena  dapat 

menjaga kelangsungan suatu perusahaan. Perusahaan harus berupaya menjaga 

kondisi keuangan berada dalam situasi profit.. Apabila tidak keuntungan akan 

sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar (Andre dan Taqwa 2014).  

Penelitian ini menggunakan rasio Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) 

merupakan salah satu rasio yang menjadi ukuran profitabilitas perusahaan, serta  

menunjukkan efisiensi manajemen dalam menggunakan seluruh aset yang   

dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi hasil  Return 

On Asset (ROA) suatu perusahaan mencerminkan bahwa semakin baik  

penggunaan aset yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba, dan  risiko  

perusahaan untuk  mengalami  financial distress  semakin  kecil (Adee 2014). 

Perusahaan dikatakan berhasil dalam mengelola usahanya apabila 

perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang sangat tinggi  sehingga dapat 

membagikan dividen kepada para investornya. Laba yang tinggi  akan dapat 

menarik dan memberi kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya, 
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sehingga investor akan merespon sinyal positif dan nantinya perusahaan akan 

terhindar dari ancaman financial distress. Maka semakin semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan akan semakin kecil kemungkinan perusahaan akan 

mengalami financial distress. Penelitian Gobenvy (2014), Andre dan Salma 

(2014), Pal (2013), Karinasari (2016) dan Rahmy (2015)  menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Penelitian dari 

Alifiah et al (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifkan  

terhadap financial distress. 

 

2.2.9 Pengaruh Likuditas Terhadap Financial Distress 

Likuditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dan mengubah aset menjadi kas atau kemampuan untuk 

memperoleh kas (Karinasari 2016). Menurut (Widhiari dan Merkusiawati 2015) 

mempertahankan agar perusahaan tetap dalam kondisi likuid, maka perusahaan 

harus memiliki dana lancar yang lebih besar dari utang lancarnya. Ketika 

perusahaan sedang dalam keadaan tidak sehat dapat diartikan perusahaan tersebut 

sedang dalam posisi tidak likuid. Likuiditas yang tinggi dapat menunjukkan sinyal 

yang baik dan positif  bagi investor dan kreditur karena perusahaan dianggap telah 

mampu untuk menutupi kewajiban lancarnya dan dianggap baik untuk 

pengelolaannya. Likuiditas yang rendah dapat menyebabkan perusahaan 

mengalami financial  distress. Penelitian ini menggunakan rasio quick ratio 

sebagai proksi likuiditas.  
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Quick ratio merupakan  ukuran kemampuan  perusahaan  dalam  

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tidak memperhitungkan 

persediaan, karena persediaan biasanya dianggap merupakan aset yang tidak 

likuid. Hal ini berkaitan dengan  panjangnya waktu  persediaan  tersebut  untuk  

menjadi  kas. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang likuiditasnya rendah. 

(Roziqon 2016). Menurut Sawir (2009)  mengatakan bahwa semakin besar quick 

ratio maka semakin baik kondisi  perusahaan,  karena  rasio  ini  merupakan  rasio  

yang  menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling likuid  mampu  menutupi  

hutang lancar. Kesimpulannya yaitu semakin tinggi quick ratio maka 

kemungkinan  financial distress akan semakin rendah. 

Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak 

yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya (Wild, 2010:241). Semakin tinggi likuditas maka kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress akan semakin rendah Begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah likuiditas, maka kemungkinan perusahaan mengalami 

kondisi financial distress akan tinggi. Penelitian Atika et al (2013), Widhiari dan 

Merkusiwati (2015), Alfiah et al (2013), Karinasari (2016) dan Noviandri (2014) 

menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress. Namun tidak didukung dengan penelitian Andre dan Taqwa (2014), Putri 

dan Merkusiwati (2014), dan Pal (2013) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas 

tidak signifikan berpengaruh  terhadap  financial distress. 
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2.2.10 Pengaruh Leverage Terhadap Financial Distress 

Menurut Kasmir (2012:151), leverage untuk mengukur sejauhmana aset 

perusahaan dibiayai dengan utang, dengan kata lain sejauhmana kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Penelitian ini 

menggunakan rasio Debt To Asset Ratio (DAR) sebagai proksi leverage. 

Debt To Asset Ratio yaitu menggambarkan  proporsi  hutang perusahaan 

dibanding dengan total asset. Debt To Total Assets Ratio yang tinggi berarti 

memiliki risiko yang tinggi karena aset perusahaan yang digunakan tidak bisa 

menutupi total hutangnya sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab lebih 

untuk melunasi atau menutupi hutang-hutangnya. Tingginya debt to total assets 

ratio menandakan perusahaan dalam keadaan yang tidak baik karena  biaya  yang 

digunakan untuk perusahaan semakin banyak, sehingga menimbulkan adanya 

potensi financial distress (Yulpa 2017).  Pembiayaan dengan utang menimbulkan 

beban yang bersifat tetap. Penggunaan jumlah hutang perusahaan tergantung pada 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan ketersediaan aset 

yang bisa digunakan sebagai jaminan atas hutang tersebut (Gobenvy 2014). 

Menurut Karinasari (2016) namun jika total hutang yang dimiliki 

perusahaan terlalu besar, besarnya jumlah hutang perusahaan maka akan semakin  

tinggi pula tingkat suku bunga yang diminta oleh kreditur. Hal tersebut yang 

menunjukkan sinyal negatif untuk kreditur, karena besarnya hutang perusahaan 

dapat mengakibatkan perusahaan tidak mampu melunasi hutang-hutang 

perusahaan  saat jatuh tempo. Selain  dapat  menjadi  sinyal negatif untuk kreditur, 
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karena tidak mampu melunasi hutang, juga dapat menimbulkan financial distress 

Semakin tinggi rasio leverage maka kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah rasio leverage, 

maka kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress akan rendah. 

Penelitian Gobenvy (2014), Utami (2015), Andre dan Taqwa (2014), Atika et al 

(2013), Alfiah et al (2013), Karinasari (2016) dan Noviandri (2014) menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Penelitian 

Widhiari dan Merkusiwati (2015), Pal (2013) Putri dan Merkusiwati (2014) dan 

Rahmy (2015) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

financial distress. 

. 

2.2.11 Pengaruh Aktivitas Terhadap Financial Distress 

Ress (1995) dalam Utami (2015) menyatakan bahwa  rasio aktivitas yaitu 

untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki atau sejauhmana efektifitas penggunaan aset, dengan melihat tingkat 

aktivitas aset, seperti rasio periode pengumpulan piutang, rasio tingkat perputaran 

piutang, rasio tingkat perputaran persediaan, rasio tingkat perputaran aset tetap, 

dan rasio tingkat perputaran total aset. Menurut Made (2013), aktivitas yaitu 

untuk melihat beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aset 

tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat 

penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya kelebihan dana yang 

tertanam pada aset tersebut. Penelitian ini menggunakan rasio Total assets 

turnover (TATO). Total assets turnover (TATO) merupakan rasio antara penjualan 
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dengan total aset yang mengukur efisiensi penggunaan aset secara keseluruhan. 

Apabila rasio ini rendah merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi 

pada volume yang memadai bagi kapasitas investasinya dan mengalami 

penurunan yang cukup besar berarti penggunaan aset yang tidak efisien 

menyebabkan pengembalian dana dalam bentuk kas lambat atau berkurang maka 

kemungkinan besar perusahaan akan mengalami financial distress (Paradibta, 

2010). 

Aktivitas perusahaan menunjukan kemampuan perputaran aset perusahaan 

untuk tujuan pengelolahan perusahaan. Semakin efektif perusahaan menggunakan 

assetnya untuk menghasilkan penjualan diharapkan dapat memberi keuntungan 

yang semakin besar juga untuk perusahaan. Perusahaan akan memberi sinyal 

positif kepada investor untuk prospek perusahaannya dimasa depan, sehingga 

investor akan tertarik untuk menanamkan sahamnya dalam perusahaan. Hal ini 

menunjukan semakin baiknya kinerja keuangan yang dicapai perusahaan sehingga 

mengurangi kemungkinan terjadinya financial distress. Penelitian Alifiah et al 

(2013)  Pal (2013) Noviandri (2014) menyatakan bahwa aktivitas berpengaruh 

terhadap financial distress. Namun hal ini tidak didukung dengan penelitian 

Utami (2015)  Atika et al (2013) dan Rahmy (2015)  yang menyatakan bahwa 

aktivitas tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

 

2.2.12 Pengaruh Sales Growth Terhadap Financial Distress. 

Menurut Widhiari dan Merkusiwati (2015) sales growth (pertumbuhan 

penjualan) yaitu mencerminkan penerapan keberhasilan investasi perusahaan pada 
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periode yang lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi untuk pertumbuhan 

perusahaan di masa depan. Pertumbuhan penjualan (sales growth) mencerminkan 

kemampuan untuk meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu. Sales growth 

yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dari hasil penjualan yang 

terjadi  selama periode tertentu pada perusahaan tersebut. Hal tersebut menjadi 

sinyal positif bagi  investor maupun kreditur karena sales growth perusahaan yang    

tinggi maka akan mempengaruhi aset dan laba perusahaan, sehingga investor   dan 

kreditur tertarik utuk memberikan investasi  dan kredit kepada perusahaan. Sales 

growth menunjukkan angka yang rendah dapat menyebabkan perusahaan 

mengalami kondisi financial distress karena penjualan yang  turun dari  periode  

lalu sehingga dapat  mempengaruhi  aset,  laba, dan  hutang  perusahaan.Semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut 

berhasil dalam menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan 

produk (Atika et al 2013). 

 Hal ini berarti akan semakin memperbesar laba yang akan diperoleh 

perusahaan dari penjualan tersebut. Dengan tingginya laba yang diperoleh 

mencermikan penjualan yang bagus, sehingga indikasi perusahaan mengalami 

financial distress akan kecil, dan sebaliknya. Penelitian Utami (2015) menyatakan 

bahwa sales growth berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Namun 

hal ini tidak didukung dengan penelitian Atika et al (2013), Widhiari dan 

Merkusiwati (2015)  Karinasari (2016) dan Rahmy (2015) yang menyatakan 

bahwa sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset (ROA), likuiditas yang 

diukur menggunakan quick ratio (QR), leverage yang diukur menggunakan debt 

to asset ratio (DAR), rasio aktivitas yang diukur menggunakan totatl asset 

turnover (TATO) dan juga sales growth. Kelima variabel independen tersebut 

memiliki keterkaitan atau pengaruh terhadap terjadinya suatu kondisi financial 

distress pada perusahaan. Variabel profitabilitas yang diukur menggunakan return 

on asset (ROA) dapat menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 

Secara teoritis semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka akan 

semakin rendah perusahaan  kemungkinan mengalami kondisi financial distress. 

Begitu pula sebalikya, semakin rendah profitabilitas maka akan semakin tinggi 

kemungkinan perusahaan mengalami kondisi finnacial distress. 

Variabel likuiditas yang diukur menggunakan quick ratio (QR) dapat 

menunjukan seberapa likuidnya suatu perusahaan dilihat dari perbandingan aset 

lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Secara teoritis, semakin tinggi 

likuiditas perusahaan maka semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami 

kondisi financial distress. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah likuiditas 

perusahaan maka kemungkinan semakin tinggi perusahaan mengalami kondisi 

financial distress. Variabel leverage menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara 

teroritis, semakin rendah leverage yang dimiliki perusahaan maka kemungkinan 

semakin rendah perusahaan mengalami kondisi financial distress. Begitu pula 
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sebaliknya, semakin tinggi leverage perusahaan maka kemungkinan semakin 

tinggi perusahaan mengalami kondisi financial distress. 

Variabel rasio aktivitas untuk mengkur seberapa efektif perusahaan dalam 

menggunakan aset. Secara teroritis, semakin tinggi rasio aktivitas maka 

kemungkinan akan semakin rendah perusahaan menglamai kondisi financial 

distress. Begitupula sebaliknya, semakin rendsh rasio aktivitas maka 

kemungkinan tinggi perusahaan mengalami kondisi financial distress. Variabel 

sales growth menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 

pernjualan dari waktu ke waktu. Secara teoritis semakin tinggi tingkat penjualan 

perusahaan maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi pula. Kondisi seperti 

ini dapat menarik investor untuk berinvestasi dan dapat menjauhkan dari kondisi 

financial distress. 

Berdasarkan uraian teoritis dan uraian penelitian terdahulu, maka dapat  

disimpulkan hubungan antara profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas dan 

sales growth  terhadap financial distress dengan membangun kerangka pemikiran 

sebagaimana disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka disusun hipotesa penelitian 

sebagai berikut : 

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Finacial distress pada perusahaan 

wholesale dan retail trade yang terdaftar di BEI 

H2: Likuiditas berpengaruh terhadap Finacial distress pada perusahaan wholesale 

dan retail trade yang terdaftar di BEI 

Profitabilitas(X1) 

Likuiditas(X2) 

Leverage (X3) 

Aktivitas (X4) 

Sales Growth (X5) 

Financial Distress 

(Y) 
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H3: Leverage berpengaruh terhadap Finacial distress pada perusahaan wholesale 

dan retail trade yang terdaftar di BEI 

H4: Aktivitas berpengaruh terhadap Finacial distress pada perusahaan wholesale 

dan retail trade yang terdaftar di BEI 

H5: Sales Growth berpengaruh terhadap Finacial distress pada perusahaan 

wholesale dan retail trade yang terdaftar di BEI 
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